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VINHO TINTO | RED WINE PURO TALHA 

 

 
 

 
Vinificação: A essência da vinificação em pequena escala mudou 
em mais de dois mil anos. Nesse processo, as uvas previamente 
espremidas a pé são apedrejadas à mão em uma mesa de 
amadurecimento. A fermentação ocorre com 30% do fedor, em 
talhas com capacidade média de 1.600 litros a uma temperatura 
em torno de 28ºC, sendo controlada pela rega das talhas 4 vezes 
ao dia. A fermentação leva aproximadamente 8 dias, deixando o 
vinho em maceração após a fermentação até novembro. Após a 
prensagem das massas, parte é colocada em guinchos por um 
período de cerca de 16 meses, no qual é usada uma película de 
azeite para evitar a oxidação. A outra parte estava estampada 
em barris marrons de 500 litros. Ao mesmo tempo, era 
fermentado em uma pequena grua com capacidade para 300 
litros e no restante da barraca com um pouco de mosto. Este 
produto é chamado de vinho amadurecido, porque é o resultado 
dessa técnica ancestral de desengace manual. 
 
Notas de Prova: Cor marrom avermelhado. Aroma: de nozes, 
especiarias (pimenta preta, cravo), argila, licor, evoluíram, mas 
não oxidaram. Sabor robusto, seco, boa acidez, muito 
equilibrado, taninos presentes, mas macios. Longo e persistente. 
 
Vai bem com…. Peixe refogado, médio, carnes vermelhas 
apimentadas, ensopados. 
 
Castas: Grand Noir, Trincadeira, Aragonêz, Moreto. 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Domingos Soares Franco. 

 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 6,1 g/L 
 
 
 
 
 

 

Vinification: The essence of small-scale winemaking has changed 

in over two thousand years. In this process, the grapes previously 

squeezed by foot are stoned by hand on a ripening table. 

Fermentation takes place with 30% of the stench, in pitchers with 

an average capacity of 1,600 litres at a temperature around 

28ºC, being controlled by watering the pitchers 4 times a day. 

Fermentation takes approximately 8 days, leaving the wine in 

maceration after fermentation until November. After the 

pressing of the masses, part is placed in wineries for a period of 

about 16 months, in which a film of olive oil is used to prevent 

oxidation. The other part was stored in 500-litre brown barrels. 

At the same time, it was fermented in a small crane with a 

capacity of 300 litres and in the rest of the tent with a little must. 

This product is called matured wine, because it is the result of this 

ancestral technique of manual destemming. 

Tasting Notes: Reddish brown colour. Aroma: of nuts, spices 

(black pepper, clove), clay, liquor, evolved but not oxidized. 

Flavour: robust, dry, good acidity, very balanced, tannins present 

but soft. Long and persistent. 

 

It goes well with… Braised fish, medium, spicy red meats, stews. 

 
Grape Varieties: Grand Noir, Trincadeira, Aragonêz, Moreto. 
 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Domingos Soares Franco. 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 6,1 g/L 
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